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Anii ‘90: terapia de şoc 
Care erau principalele defi cienţe 
structurale ale economiilor socialiste? 
Cea mai importantă caracteristică era 

ab senţa libertăţii. Nu existau alegeri libere 
autentice, nici drepturi civile. Controlul 
opre siv şi plenar asupra individului făcea 
din socialism un sistem retrograd şi îna po-
iat, în special pe fondul absenţei liber tă ţi-
lor economice. Nu exista proprietate pri va-
tă sau piaţă liberă. Dacă îi privezi pe oa meni 
de libertate, se formează un vacuum aca-
pa rat şi colonizat imediat de stat, ast fel că 
in divizii nu pot interacţiona liber prin in-
termediul pieţei sau al societăţii civile.

O a doua caracteristică importantă şi pe 
care foarte mulţi nostalgici o regretă este 
statul asistenţial socialist, un produs al 
absenţei libertăţii economice, din cauza 
căreia nu exista o competiţie autentică şi 
preţuri libere. În plus, exista un masiv şo-
maj camufl at. Statul socialist al bunăstarii 
era construit pe o fundaţie extrem de 
fragilă care, mai devreme sau mai târziu, 
trebuia să se prăbuşească.

Pentru a avea o perspectivă asupra mo-
dului în care ar fi  evoluat sistemele so-
cialiste în Europa de Est, dacă nu s-ar fi  
prăbuşit în 1989, este de ajuns să privim 
Cuba de astăzi sau Belarusul, Coreea de 
Nord sau Venezuela.

Aţi rămas în istorie ca fi ind arhitectul 
terapiei de şoc. Care erau, în Polonia, 
condiţiile iniţiale care recomandau 
terapia de şoc, pentru a începe tranziţia 
spre economia de piaţă?
Evit de obicei să folosesc sintagma „te-

rapie de şoc“ pentru că oamenii tind să 
reacţioneze negativ la cuvântul şoc. Este 
mult mai bine să vorbim de o strategie de 
reformă. Iar o strategie de reformă pre-
supune în mod fundamental o discuţie 
despre viteză, despre cât de repede vrei 

să reformezi şi cât de profund. Vrei să re-
formezi gradual, pas cu pas, sau încerci 
să acţionezi simultan pe mai multe fron-
turi în direcţia potrivită, având ca staţie 
de sosire economia de piaţă? Am numit 
aceasta a doua perspectivă „abordarea 
radicală“. Ce înseamnă să ne mişcăm 
rapid? Privatizare, liberalizare, instituirea 
sta tului de drept, supravegherea sis te-
mului bancar. Astfel, cu cât acumulezi 
mai multe reforme per ansamblu, cu atât 
este mai bine pentru creşterea eco no-
mică şi pentru infl aţie. Statele care s-au 
reformat mai mult au avut rezultate mai 
bune şi în zona mediului şi a sănătăţii.

Eram interesat de studiul reformelor 
cu mult înainte de 1989, astfel că, în a 
doua jumătate a anilor ’70, am format un 
grup dedicat analizei pe termen lung a 
reformelor, acumulând numeroase lecţii 
şi ajungând la formularea unor concluzii 
empirice. Una dintre lecţii a fost aceea 
că, dacă ai o infl aţie uriaşă precum în Po-
lonia anilor ‘90 (între 25-50%), acest lu-
cru este foarte periculos şi ştiam că tre-
buia să o eliminăm imediat prin măsuri 
radicale. Nu poţi abandona socialismul 
printr-o logică a paşilor mărunţi. Existau 
totodată anumite legături, inter depen-
denţe între anumite componente ale re-
for melor ce recomandau, pe fond, un 
pachet reformist cât mai larg şi cât mai 
cuprinzător. Dacă voiai preţuri libere, 
aveai nevoie de liberalizarea comerţului 
extern. Toate aceste verigi au trebuit să 
fi e conectate într-un lanţ de reforme ra-
dicale cu efecte cât mai ample. Îmi era 
foarte clar că, după căderea ofi cială a co-
munismului, există o scurtă perioadă de 
graţie, în care oamenii sunt euforici, iar 
forţele conservatoare sunt discreditate şi 
capacitatea lor de a obstrucţiona refor-
mele este minimă. Eram conştient însă 
că perioada de graţie este limitată în 
timp. În plus, ştiam din studiile mele de 

psihologie socială că oamenii tind să se 
adapteze mai bine condiţiilor care se 
schimbă în mod decisiv decât celor gra-
duale. Din raţiuni economice, politice şi 
psihologice am înţeles că, dacă începi tran-
ziţia de pe poziţia unei economii socialiste, 
nu ai altă opţiune decât să aplici o stra-
tegie bazată pe reforme radicale.

Cum putem explica diferenţele de 
performanţă economică dintre statele 
foste comuniste?
Opinia generală este că, cu cât re for-

mezi mai mult, cu atât rezultatele sunt 
mai bune. Dar mai există o variabilă: dis-
ciplina fi scală. Poţi reforma mult, dar dacă 
politica fi scală nu este disciplinată, vei 
suferi, cum s-a întâmplat în Ungaria, unde 
s-au realizat numeroase reforme struc-
turale, însă politicile fi scale au avut efecte 
destabilizatoare. Într-o democraţie, res-
pon sabilitatea cade în ultimă instanţă pe 
cei care votează. Dacă societatea face o 
ale gere proastă, va suporta consecinţele. 
Pentru a reforma, trebuie mai întâi să cu-
noşti direcţia, să ştii ce sistem vrei să 
impui şi unde vrei să ajungi. Mai apoi, va 
trebui să-ţi pui o problemă şi mai difi cilă 
cu privire la modul în care se va face 
tranziţia.

Cât de importantă a fost viteza, ritmul 
reformei în tranziţia poloneză?
Ca şi în natură, reformele cunosc un ma-

ximum de viteză. În realitate, viteza lor 
poate să fi e mai mică decât cea maximă, 
dar, prin defi niţie, nu te poţi mişca mai re-
pede decât pragul maxim. Dacă ai moş-
tenit o infl aţie foarte ridicată, cum s-a 
întâmplat în Polonia, atunci o poţi elimina 
în vreo două luni. Dacă ai o economie foar-
te controlată, poţi înlătura cele mai multe 
dintre restricţii în vreo două luni. Dar dacă 
ai o economie socialistă dominată de com-
panii de stat, privatizarea îţi va lua mai 
mult de două luni, nici 20 de ani, dar o vei 
termina cam în 4–5 ani. E mult mai uşor 
să liberalizezi şi să stabilizezi decât să pri-
vatizezi o economie dominată de stat. Din 
punct de vedere tehnic, consider că cea 
mai bună strategie, atunci când porneşti 
din poziţia unei economii socialiste, este 
de a o reforma cu viteză maximă. Există 
bineînţeles anumite constrângeri ine vita-
bile, de natură politică, care încetinesc rit-
mul reformelor. Dar aceste constrângeri 
politice nu existau în perioada „lunii de 
miere“. În Polonia, aceasta a fost o pe-
rioadă strategică, de aproape un an, în 
sensul în care am reuşit să obţin sprijin 
politic pentru pachetul reformist. Un an 
mai târziu, am intrat în era politicii nor-
male, cu partide, grupuri de interese, când 
trebuia să-ţi sacrifi ci mult mai mult timp 
pentru a convinge.

Cât de mult au fost încetinite reformele 
structurale de către forţele 
conservatoare şi de costurile lor 
sociale?
Trebuie să punem întodeauna în balanţă 

costurile sociale ale reformei cu costurile 
sociale ale nereformării. Ştiam că, dacă nu 
re formăm, costurile sociale ar fi  fost enor-
me. Cu cât reformezi mai puţin, cu atât 
costurile sunt mai mari. Reformele sunt 

ca un tratament şi se pune întrebarea 
care sunt costurile sociale, umane ale tra-
tamentului, în comparaţie cu costurile 
umane ale lipsei unui tratament. Trebuie 
să distingem foarte atent între învinşi şi 
în vingători, şi nu în termeni absoluţi, ci în 
termeni relativi. În termeni relativi, a avea 
succes în reformă echivalează inevitabil 
cu o modifi care a ierarhiei, cu o re dis tri-
buţie pe ranguri a diferitelor grupuri, în 
termeni de avere şi prestigiu. Cine se afl a 
în topul ierarhiei în Polonia socialistă? 
Minerii. Oamenii mai bine educaţi se afl au 
în partea de jos a ierarhiei. Educaţia nu se 
plătea. Pentru a avea reforme economice 
de succes, în mod inevitabil trebuiau in-
versate aceste scale, astfel încât minerii 
să ajungă jos, comparativ cu managerii. 
De aceea am creat învingători şi învinşi în 
termeni relativi. Pentru că, în termeni ab-
soluţi, chiar şi învinşii relativi au o situaţie 
mai bună cu reforme decât fără reforme. 
Minerii polonezi sunt într-o situaţie mai 
bună comparativ cu minerii ucraineni. În 
termeni absoluţi, dacă nu reformezi, toa-
tă lumea pierde.

Ce gândeaţi în ianuarie 1990, la 
începutul călătoriei de descoperire a 
capitalismului şi a economiei de piaţă?
În Polonia nu am încercat să rein ven-

tăm capitalismul, nu am urmărit o a treia 
cale. Sub socialism a trebuit să ne gândim 
la o a treia cale, însă imediat ce Polonia a 
de venit liberă, mi-a fost foarte clar că nu 
puteam să experimentăm, astfel că am 
ales să construim un sistem capitalist 
prac  ticat deja în alte state. Unde a trebuit 
să inovăm a fost în faza de tranziţie, pen-
tru că nimeni înainte nu făcuse această 
tre cere de la socialism la o economie de 
piaţă capitalistă. Noi, în Polonia, am fost 
primii, am fost pionierii tranziţiei.

A trebuit să aleg între aceste alter na-
tive: reforme parţiale, care nu aveau nicio 
şansă de reuşită, şi reforme structurale 
radicale, foarte riscante. La început, a tre-
buit să navigăm în necunoscut. Pri mele 
date statistice ofi ciale erau excesiv de pe-
simiste şi de negative, pentru că în mod 
instinctiv refl exele aparatului de analiză 
erau condiţionate să măsoare doar sec-
torul de stat, care, în mod inevitabil, din 
cauza reformelor, se afl a în declin. În 
acest timp, schimbările profunde se de-
rulau în sectorul privat, pe care nimeni nu 
îl contabiliza. Primele rezultate au fost 
pre zentate de mass-media în termeni 
foar te duri. Însă ce opţiuni aveam? Să 
renunţ la pachetul de reforme sau să le 
con tinui. Bineînţeles că erau mulţi cei 
care exercitau presiuni pentru a le aban-
dona, dar eu am ales să le continui.

Care este opinia dumneavoastră 
referitor la rolul pe care trebuie să îl 
joace statul într-o economie? 
Premisa operaţională de bază de la care 

am plecat la începutul tranziţiei a fost re-
tragerea statului din societate, să redăm 
oamenilor libertatea şi să construim un 
regim şi un fundament structural al sta-
tului care să protejeze libertăţile fun da-
mentale ale individului. Ne-am dat seama 
că trebuie să reconstruim din temelii sta-
tul, pentru că altfel libertăţile individuale 

Pionierii tranziţiei

LESZEK BALCEROWICZ, fost ministru de Finanţe
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ră mâneau golite de substanţă. Trebuie să 
avem întotdeauna în vedere faptul că dis-
tincţia dintre economic şi noneconomic este 
destul de artifi cială. Libertăţile economice 
sunt în mod fundamental libertăţi politice. 
Spre exemplu, dacă nu există convertibilitatea 
monedei, atunci eşti clientul statului. Asta 
înseamnă control politic. Dacă politicienii nu 
te plac pentru că eşti nesupus şi recalcitrant, 
nu îţi vei primi banii. Acesta este numai un 
exemplu, însă trebuie să mai spunem ceva: 
fără capitalism nu există democraţie. Ac-
centuez acest lucru pentru că am întâlnit 
foarte mulţi oameni în Occident care spun că 
iubesc democraţia, dar dispreţuiesc capi ta-
lismul. Şi întotdeauna le spun că ar trebui să 
iubească capitalismul, pentru că reprezintă 
fun daţia democraţiei.

Ce rol ar trebui să joace statul în economie? 
Acest lucru depinde de obiectivul pe care 
dorim să îl atingem. Dacă vrem să ajungem 
Vestul din urmă repede (repede însemnând 
nu în 50 sau în 80 de ani, ci în 20), atunci tre-
buie să construim un motor economic foarte 
puternic, ceea ce presupune o economie co-
vârşitor privată. În al doilea rând, avem ne-
voie de competiţie. Nu există substitut pentru 
competiţia liberă – pentru o economie liberă 
care funcţionează în limitele domniei legii şi 
statului de drept. În al treilea rând, trebuie să 
structurăm statul de o asemenea manieră 
încât să protejeze libertăţile clasice. Apoi, com-
ponenta asistenţială a statului trebuie să fi e 
extrem de limitată. Dacă vrei să ai pros pe-
ritate, nu dezvolta statul asistenţial, mai ales 
dacă eşti sărac (cum sunt statele foste co-
muniste). Statul asistenţial înseamnă chel-
tuieli publice prost direcţionate care demobi-
lizează oamenii, descurajează munca şi eco-
nomisirea, încurajând înşelătoria. Chiar şi Ves-
tul suferă de un mare grad de înşelătorie so-
cială. Un stat asistenţial extins necesită taxe 
foarte ridicate. Ceea ce este de departe mai 
dezirabil este un stat asistenţial limitat, care 
lasă mai mult spaţiu de manevră solidarităţii 
sociale, pentru familii şi ONG-uri, pentru a-i 
ajuta pe ceilalţi oameni. Un stat limitat nu 
înseamnă însă unul pasiv, ci un stat activ în 
interiorul unor funcţii strict delimitate. Statul 
ar trebui să îşi asume doar acele activităţi 
care nu pot fi  mai efi cient desfăşurate de cei-
lalţi oameni, de piaţa liberă sau de societatea 
civilă. Se uită adesea că alternativa statului 

nu este doar piaţa liberă, ci şi societatea ci-
vilă. Pentru a rezuma, avem nevoie de un stat 
limitat, activ şi efi cient. Acest lucru este o 
provocare imensă pentru că în fi ecare so-
cietate liberă, chiar şi în Statele Unite, există 
forţe sociale interesate în menţinerea unui 
stat extins şi care presează pentru o expan-
siune şi mai amplă. Sunt politicieni care do-
resc putere şi, în consecinţă, obstrucţionează 
privatizările. Pentru că, pe fond, privatizarea 
înseamnă a priva statul de puterea pe care o 
are asupra întreprinderilor. Provocarea majoră 
este cum să reduci un stat deja extins şi să îl 
menţii redus.

Criza economică globală
Se spune frecvent, pe fondul crizei globale, 
că este nevoie de un capitalism de stat şi 
de un stat hiperintervenţionist capabil să 
controleze derivele pieţelor. Ce ne învaţă 
criza actuală?
Termenul corect pentru capitalismul de stat 

este socialismul. Astfel întrebarea devine, de 
fapt: ne întoarcem la socialism? Care sunt 
exem plele pozitive? Nu avem fundamentul 
empiric pentru a concluziona că actuala criză 
dovedeşte un eşec al pieţelor. Există însă anu-
mite analize mult mai profesioniste, în opinia 
mea, dar nepopularizate de mass-media care 
ne arată că, pe fond, a fost un eşec al in ter ven-
ţionismului public, nu al pieţelor, cel care a 
con tribuit la declanşarea crizei din prezent. 
Iată câteva erori făcute de sectorul public: pe 
de o parte, avem politicile monetare excesive 
ale FED; pe de altă parte, au fost presiunile po-
litice exercitate în Statele Unite de a extinde 
cre ditarea. Toată lumea cunoaşte că Freddie 
Mac şi Fannie Mae nu sunt instituţii private 
pure, ci creaturi politice. Fiecare dintre ele a 
avut în spate un puternic lobby politic şi a 
existat o presiune politică constantă pentru 
a-şi extinde politicile de creditare. Toate aces-
tea nu sunt produsul pieţelor, ci al politicii. În 
Spania, Marea Britanie şi Irlanda, cererea de 
pe piaţa imobiliară a fost în mod artifi cial sti-
mulată prin taxe preferenţiale. Putem spune 
că reglementările fi scale ofi ciale (cu alte cu vin-
te, intervenţia statului) sunt de vină pentru o 
serie de evoluţii nesănătoase din spaţiul 
pieţelor fi nanciare. Criza actuală oferă lecţia 
fal să conform căreia ne confruntăm cu un 
eşec al capitalismului şi al pieţelor. Dim po-

trivă, numeroasele intervenţii publice sunt 
pro blema. Pericolul constă în faptul că, in ter-
pretând faptele în această perspectivă, con-
secinţa ar putea fi  propunerea unor politici 
publice eronate. Rezumând, toată această 
teză a eşecului pieţelor nu rezistă la o analiză 
critică, dar ea poate deveni foarte populară. 
De aceea, trebuie să combaţi aceste tendinţe 
prin fapte. Capitalismul nu are alternative mai 
bune. Capitalismul nu este ameninţat din 
afară, ci este ameninţat din interior de acele 
fantasme socialiste şi etatiste care au existat 
întotdeauna.

Dacă nu dorim ca acestea să prevaleze, tre-
buie să le combatem prin mijloace de PR, pen-
tru că, pe fond, moştenirea crizei nu este nici 
pe departe economică. Ea constă într-un şoc, 
într-o dislocare la nivelul credinţelor opiniei 
pu blice în pieţele libere şi în capitalism. Ceea 
ce s-a întâmplat sub socialism i-a făcut pe 
oameni antisocialişti, inaugurând o perioadă 
favorabilă reformelor şi reformiştilor. Dar, une-
ori, crizele urmează cronologic reformelor, iar 
oa menii ajung să creadă că reformele sunt vi-
novate pentru declanşarea crizelor. În Ar-
gentina anilor ‘90, s-au realizat reforme de 
pia ţă autentice, dar incomplete, conservând 
anumite vulnerabilităţi şi disfuncţionalităţi ale 
sistemului care, în cele din urmă, au condus 
la o criză. În anii 2000, criza a erupt şi, în con-
secinţă, electoratul s-a orientat spre populişti, 
penalizându-i pe reformişti. În cele din urmă, 
electoratul a trebuit să plătească preţul aces-
tor politici populiste. Este foarte important ce 
tip de şocuri produce criza la nivelul men ta li-
tăţilor opiniei publice. Aceasta este provo ca-
rea majoră a crizei actuale.

Reinventarea capitalismului este un slogan 
lipsit de substanţă. În capitalism poţi spune o 
mul ţime de prostii, în special prostii antica pi-
ta liste. Interesant este că oamenii care critică 
consumismul sub capitalism spun o mulţime 
de prostii în milioane de copii. Acest fenomen 
este inamicul capitalismului antreprenorial şi 
competitiv, iar pe această platformă se poate 
consolida rolul nociv al statului. Să nu uităm 
că populiştii urăsc faptele. Iubesc sloganele şi 
urăsc faptele.

Cum ar trebui să răspundă statele din Estul 
Europei crizei globale? 
State diferite se afl ă în contexte şi situaţii 

diferite. Nu trebuie să ne aşteptăm ca aceeaşi 
terapie să funcţioneze pe mai mulţi pacienţi. 

Spaţiul de manevră în ceea ce priveşte sti mu-
larea fi scală este mult mai limitat în România 
şi Polonia decât în Statele Unite. Chiar şi în 
Ame rica există numeroase semne de între ba-
re legate de benefi ciile pe termen scurt şi lung 
ale acestor uriaşe creşteri ale datoriei şi de fi  ci-
tului public. Eu aparţin acelui grup de eco no-
mişti care au fost, încă de la început, sceptici 
faţă de aceste politici de stimulare fi scală. 
Consecinţele pe termen lung nu trebuie ex-
cluse. Ştim din literatura de specialitate că nu 
întotdeauna consumatorii reacţionează po zi-
tiv la stimulările fi scale. Cererea privată nu tin-
de să crească. Uneori oamenii se tem atât de 
mult de activismul fi scal, încât ar putea să 
con sume mai puţin şi economisi mai mult. 
Cred că, în cazul ţărilor noastre, strategia este 
cla ră: nu urmăm exemplul SUA sau al Marii Bri-
tanii pentru că nu ne permitem. Ar trebui, dim-
po trivă, să ne concentrăm pe accelerarea re-
for melor sectoriale şi a celor care reduc chel-
tuielile excesive, în special pe cele sociale. Tre-
buie să gândim pe termen lung, şi nu să for-
mulăm o strategie pe termen scurt, dacă 
obiectivul nostru este să atingem nivelul de 
prosperitate al Vestului.

Dacă, în mod istoric, creşterea economică 
a Vestului este un produs al pieţelor libere, 
atunci care sunt consecinţele geopolitice 
ale hiperreglementării acestora? Să nu 
uităm că deja Vestul se afl ă în declin relativ 
faţă de economiile emergente BRIC.
În acest moment, nu este sufi cient de clar 

că în Vest reacţia la criză este un plus de re-
glementare a pieţelor. Sigur, se discută despre 
această opţiune, dar este încă prematur. Dar, 
dacă acest lucru va deveni realitate, con se-
cinţa va fi  o încetinire şi o scădere a ratei de 
creş tere economică a Vestului, ceea ce va con-
tri bui la pierderea poziţiei de putere relativă a 
Occidentului faţă de statele emergente (faţă 
de economiile BRIC, presupunând însă că aces-
tea nu-şi vor opri reformele). Dacă toată lu-
mea va trage concluzia greşită, atunci în trea-
ga lume îşi va încetini ritmul de creştere. În 
acelaşi timp, să ne amintim că India şi China 
sunt state sărace şi vor atinge nivelul de pros-
peritate al Occidentului numai dacă nu vor 
face erori majore. Să sperăm totuşi că Occi-
den tul nu-şi va limita artifi cial rata de creştere 
eco nomică.

Interviu realizat de Octavian ManeaLeszek Balcerowicz pe vremea când era guvernatorul Băncii Naţionale a Poloniei

Leszek Balcerowicz primeşte titlul de Doctor Honoris Causa 
al Universităţii din Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
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